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Głównym celem pracy była odpowiedź pytanie badawcze : Jak czynniki 

psychospołeczne modyfikują związek między dystrybucją zasobów a nasileniem 

przystosowania osobistego u osób przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego. Pytanie 

badawcze zostało postawione na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań 

związanych z przyjętymi do badania zmiennymi. Następnie zaplanowano badania. Wśród osób 

badanych znalazło się 300 osób (do analiz użyto 299 wyników), które używają z różną 

częstotliwością leków bez zalecenia lekarskiego. Wyniki badań potwierdziły założenia 

dotyczące związku podstawowego. Istnieją istotnie statystyczne związki między dystrybucją 

zasobów a przystosowaniem osobistym. Kolejnym krokiem w analizach statystycznych było 

sprawdzenie czy nasilenie objawów depresji, ocena statusu socjo-ekonomicznego oraz 

poczucie przystosowania osobistego są moderatorami związku. Badania wykazały, że żaden z 

przyjętych czynników psychospołecznych, nie stanowi moderatora w grupie osób 

przyjmujących leki bez zalecenia lekarskiego.  

Na podstawie badań własnych można wnioskować, że nasilenie objawów depresji, 

ocena statusu socjo-ekonomicznego ani poczucie przystosowania osobistego nie są 

predyktorami dla przyjmowania leków bez zalecenia lekarskiego. Być może w grupie osób, 

która jest uzależniona zależności byłyby bardziej kontrastowe.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

Every person has certain resources of skills, social relations, and material factors that make 

them able to positively adapt to the reality that surrounds them. Resources can be expanded 

but also lost. Some of them are renewable, others must be obtained again and again. A human 

is  depending on his loved ones, the functioning of state institutions, but also completely 

random factors, impossible to predict or control. However, regardless of what is beyond the 

control of the individual - effective distribution of resources allows for effective personal 

adaptation.  

 One of the phenomena of recent years is the increase in the consumption of medicines 

obtained without a prescription and without prior consultation with a doctor. It may seem 

normal that when a person has a cold, he reaches for a medicine that is effective for him. This 

is a fair behavior, with a low level of risk, provided that the person complies with the 

recommendations formulated directly in the leaflet for the given medical device.  However, 



the problem arises when it comes to starting treatment or preventive measures in complete 

detachment both to the doctor's prescriptions and to how the drug should be used. At best, 

only financial resources will be lost, which occurs when the individual, guided by advertising, 

purchases and consumes unnecessary and harmless substances; at worst case, serious health 

complications can occur, even those that end in addiction and as a consequence, death. 

The purpose of this work is to describe the psychosocial factors that modify the 

relationship between resource distribution and personal adaptation, with particular emphasis 

on those who take medication without medical advice. This topic was chosen for several 

reasons. First of all, the conservation of resources itself, seems very interesting and informs 

what resources man has at his disposal and how he distributes them to achieve specific goals. 

The second reason is the interest in people who abuse drugs, do not consult their use with a 

doctor and bear the consequences of their actions, and their level of personal adaptation, 

taking into account various psychosocial factors (depression, socioeconomic status, sense of 

social support). Through analysis of the literature, the question was asked: How psychosocial 

factors modify the relationship between the distribution of resources on personal adaptation 

among people taking drugs without medical advice. 

The results of research and statistical analysis show how distribution of resources 

correlation with level of personal adaptation. 

These studies can be a source of knowledge about why people so often reach for OTC 

drugs (over-the-counter drugs) and be a start to research into the causes of drug addiction 

 
 


